
 

 

 

 



 

Beste Clubleden, 

Ook in het 5e Lustrumjaar van Club Pan-European Nederland zal er een Hemelvaarttoer worden 

georganiseerd. En deze keer wordt het extra leuk, omdat aansluitend aan de Hemelvaarttoer de 

voorjaarsreis naar de Harz gaat plaatsvinden. 

De Hemelvaarttoer 2020 voert ons naar een bekende locatie: Der Brabander in Winterberg. In 2017 

zijn we daar ook al te gast geweest en dat is velen zo goed bevallen dat we ook voor 2020 voor deze 

locatie hebben gekozen. Als je een dag niet wilt rijden, kun je het gezellige plaatsje Winterberg 

verkennen met de vele winkeltjes en eetgelegenheden en dat alles op loopafstand.  

In Hotel Der Brabander in Winterberg beschikken we over in totaal 9x 2-persoonskamers en 6x 1-

persoonskamers. Mocht het animo voor dit weekend groter zijn dan nu is gereserveerd, dan is daar op 

dit moment mogelijk nog een, zij het kleine, mouw aan te passen. In dat geval zal zeker geprobeerd 

worden meer kamers te reserveren. Wel is nu al bekend dat er geen extra 1-persoonskamers meer 

beschikbaar zijn. 

Het credo “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” is ook hier van toepassing. Later in deze 

Nieuwsbrief kom ik hier nog op terug. 

Het hotel beschikt over een afgesloten garage, waar de motoren overdekt en droog kunnen staan (hier 

kunnen ongeveer 20 motoren, mits goed geparkeerd, worden gestald). 

In het hotel is ook een wasmachine (prettig als je aansluitend dit weekend door gaat naar de Harz), 

een droger en een droogruimte beschikbaar. Verder beschikt het hotel over wellnes ruimtes en er 

bestaat zelfs de mogelijkheid om, tegen betaling, de spieren te ontspannen tijdens een massage door 

één van de goed opgeleide en vriendelijke masseuses, of je kan de warmte van de sauna´s diep laten 

doordringen in je lichaam. En vergeet niet om je zwemkleding mee te nemen als je een duik in het 

verwarmde buitenzwembad wilt nemen.  

 

 



 

Toeren in het Sauerland:  

Een heuvelachtig en bosrijk landschap met vele bochten voor geweldig rijplezier. Naast pittoreske 

dorpjes met vakwerkhuizen en kerkjes biedt het Sauerland ook technische hoogstandjes, zoals de 

diverse stuwmeren. Deze zijn belangrijk voor de water- en energievoorziening, maar zijn ook prima 

plaatsen om een pauze in te lassen.  

Het Sauerland kent talrijke brouwerijen en motorcafe’s (ook wel Bikertreffs genoemd), waar naast het 

koele gerstenat en frisdranken ook een stevige maaltijd wordt geserveerd. Verder is het Sauerland 

bekend om zijn snelheidsmetingen, het Kreiss verdient naast aan het toerisme ook een leuk zakcentje 

aan de bekeuringen! Houd dus zeker je snelheidsmeter in de gaten. 

Het Hemelvaartweekend is van 21 mei tot en met 24 mei 2020. Wat kun je tijdens deze dagen 

verwachten? Je geniet van een welkomstdrankje, gratis gebruik van de huisbioscoop, fitnessruimte en 

wifi. Vanuit het hotel worden vele extra activiteiten georganiseerd, dus kijk zeker van te voren een 

keer op hun website. Op verzoek kan het hotel tegen betaling een lunchpakket verzorgen. 

 

Arrangement 

Het betreft een verblijf op basis van halfpension bestaande uit 3 overnachtingen inclusief 

toeristenbelasting, ontbijt en diner. 

We hebben de beschikking over : 

 

Aantal 
kamers 

 
Bedragen zijn voor het betaalgemak afgerond 

15% 
vooruit-
betaling 

85% 
 Incasso  

Totaal 
  

Toeslag 
introducé 

 
4x 1p-standaard kamer met gedeelde badkamer € 46,- € 260 € 306,- 

 
n.v.t. 

2x 1p-budgetkamer met eigen badkamer € 46,- € 260 € 306,- n.v.t. 

9x 2p-Standaardkamer met eigen badkamer € 42,- € 235 € 277,- € 25,- 

 
 

 
Prijzen zijn persoon 

 

 



 

Wat is inbegrepen? 

• 3 overnachtingen bij Hotel Der Brabander in Winterberg; 

• Op donderdag een toeristische en een snelle route naar Winterberg; 

• Op vrijdag een lange en korte route; 

• Op zaterdag een lange en korte route; 

• Voor de zondag een terugreisroute en een route naar de Harz als aanloop naar de 
voorjaarsreis; 

• Op vrijdag, zaterdag en zondag een ontbijtbuffet; 

• Op donderdag tijdens een heerlijk luxe viergangendiner een feestelijke dinnershow; 

• Op vrijdag en zaterdag een dinerbuffet; 

• Parkeren van motoren in een afgesloten ruimte (vol=vol); 

• Gebruik van faciliteiten (deels tegen vergoeding); 

• Sauerlandpas geeft kortingen en (gratis) openbaar vervoer; 

• Welkomstdrankje bij aankomst. 
 

 
 

De spelregels: 

- Inschrijving kan tot uiterlijk 3 februari 2020 door: 
o Je in te schrijven via de website van Club Pan-European Nederland 

(per deelnemer kan slechts 1 kamer gereserveerd worden); 
o Via de website 15% van de totale reissom te voldoen op bankrekening IBAN NL50 ABNA 

0620 2262 93 t.n.v. Club Pan-European Nederland middels een iDeal betaling. 

- Voor niet-duoleden en introducé(e)s geldt een toeslag van € 25,- per persoon. 

- Het restant bedrag zal uiterlijk 25 april 2020, middels een automatische incasso, van de bij CPEN 
Ledenadministratie bekende rekening worden geïnd.  

- Na ontvangst van de betaling ontvang je een uitgebreid inschrijvingsformulier met informatie. 

- Inschrijving staat open voor leden van Club Pan-European Nederland. Ook hun introducé(e)s zijn 
van harte welkom. Partners/Introducé(e)s delen de kamer met het hoofdlid. 

- De datum en tijdstip van uw iDeal (aan)betaling is bepalend voor de volgorde van inschrijving. 

- Indien het aantal inschrijvingen de reeds gereserveerde accommodatie overschrijdt, neem ik 
contact op met het hotel om te overleggen wat de mogelijkheden nog zijn. Als blijkt dat er geen 
extra kamers meer beschikbaar zijn, zal uiteraard het deelnamegeld teruggestort worden. 

- Je inschrijving is pas definitief als het bedrag op de rekening van CPEN is ontvangen.  



- Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico en eigen verantwoording. Organisator 
noch CPEN zijn op enigerlei wijze aansprakelijk. 

- Het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering is voor rekening deelnemer en is zeker 
aan te raden. 

- Annuleren of restitutie is niet mogelijk. 

- Er wordt niet voorzien in alternatief vervoer. Wel zal dit worden geïnventariseerd en zal men dit 
onderling moeten afstemmen 

 
 

Aanmelding 

Je meldt je voor deelname aan -en eventueel ook voor het duolid of partner/introducé- door op de 

groene knop "Deelname opgeven" te klikken. Hierna opent zich een aanmeldvenster, waarbij je de 1e 

optie (Hemelvaarttoer) altijd moet aanvinken. Hierna maak je jouw kamerkeuze voor jezelf en 

eventuele duolid, partner of introducé. Een partner die geen betalend clublid is, geef je op als 

introducé. Je kunt je keuze eventueel annuleren door nogmaals op de “Aanmelden” knop te klikken.  

Als je jouw keuze definitief hebt gemaakt, kun je het bedrag van de aanbetaling direct onderaan het 

scherm aflezen. Hierna klik je op de knop <Online betalen>. Vervolgens word je doorgeleid naar de 

iDeal betalingspagina. Nadat je de betalingsprocedure voor je bank hebt afgerond, keer je automatisch 

terug naar de CPEN website. Hierna is je aanmelding definitief en kun je geen wijzigingen meer 

doorvoeren. Na de sluitingsdatum ontvang je als bevestiging van je aanmelding/betaling een factuur. 

Nadat de restantbetaling via automatische incasso is geïnd, ontvang je ook hiervan een factuur. 

 

Ik zie jullie graag tijdens het Hemelvaartweekend 2020 in Winterberg! 

Met Der Brabantse motorgroet, 

Edgar van Schijndel 


